
 

 

קורס 
            60-452-01 מספר:

 

 

שם 
 הקורס:

הבנה רגשית 
נורמטיבית 
   ופתולוגית

 

סוג 
   סמינריון הקורס:

 

שנה / 
סמסטר 

: 

סמסטר     תשע"ו
   א

 

היקף 
 שעות:

2 
   1  ניקוד:      ש"ס

 

שם 
 פרטי התקשרות עם המרצה            ד"ר עפר גולן המרצה:

 

תאריך 
עדכון 
 אחרון:

   21/07/2015   

     
 

 

 

 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ולשאלות המחקריות המרכזיות 
בתחום זיהוי והבנת רגשות באוכלוסיה נורמטיבית 

ובפסיכופתולוגיה. לאור היכרות זו, יוכלו הסטודנטים לזהות 
תחום או נושא הקרובים ללבם, ולגבש הצעת מחקר 

המבוססת על סקירת ספרות, ניסוח שאלת המחקר ובחירת 
 אימות.שיטות מחקר מת

 

 

 תאור הקורס: 
 

ליכולת לזהות ולהבין רגשות תפקיד מרכזי בתקשורת 
חברתית ובקיומה של חברה. במסגרת הסמינר נלמד על 

המודלים המסבירים מהם רגשות, על הערוצים השונים לביטוי 
ולזיהוי רגשות, ועל פגיעה ביכולות אלה כביטוי של תכונת 

באבחנות שונות (כדוגמת אישיות (אלקסיתימיה) וכמאפיין 
סכיזופרניה, אוטיזם, דיכאון).הסטודנטים יכירו מאמרים 

עדכניים וקלאסיים המייצגים את תחום התוכן, יבחרו כיוון 
מחקרי שעשוי לקדם את הידע הקיים, יגבשו שאלות הניתנות 

 לבחינה אמפירית, יציעו כלי מחקר ויכתבו הצעת מחקר.

  

 מהלך השיעורים:    

הראשונים בסמסטר יתבססו על הרצאות  השיעורים
פרונטליות של המרצה (מלוות בדיון בכיתה), כאשר כל 

הרצאה תסקור היבט מרכזי בתחום. הסטודנטים יתבקשו 
לקרוא מאמרי מפתח בין השיעורים. לאחר מכן, יתקיימו 
פגישות אישיות בין הסטודנטים למרצה על חשבון שעות 

ג סטודנטים להעלות רעיון הקורס הרגילות, בהן יתבקש כל זו
להצעת המחקר שלו. השיעורים האחרונים בסמסטר יוקדשו 
לרפראטים בכיתה, בהם זוגות הסטודנטים יציגו את רעיונות 

 המחקר שלהם, ויקבלו משוב מחבריהם לכיתה ומהמרצה.
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 ייתכנו עדכונים תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

  

  

  

  

  

  

 

מס' 
קריאה  השיעור נושא השיעור

 הערות  נדרשת

1 

 Discrete –מהם רגשות 
emotions מול Affective 

States רגשות בסיסיים מול ,
 מורכבים.

1-3   

   4-6 ערוצי ביטוי וזיהוי רגשות 2-3

הבנת רגשות בראייה  4
   7-9 התפתחותית

   10-13 הבנת רגשות בפסיכופתולוגיה 5-6

עם פגישות אישיות של המרצה  7-9
   סטודנטים

גיבוש 
הצעת 

 המחקר

הצגות של הצעות המחקר  10-13
     בכיתה, קבלת משוב

 דרישות קדם: 
 

שיטות מחקר, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, 
 תאוריות אישיות.

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

עם קריאת מאמרים, השתתפות בשיעורים והגעה לפגישות 
 המרצה, הצגת העבודה בכיתה וכתיבת הצעת המחקר.

  

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

) וכתיבת 30%ציון מספרי המבוסס על הצגת הרפראט ( 
 ).70%הצעת המחקר (
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 Normative & Pathological Understanding of Emotion   
) הן הצהרות learning outcomes* תוצרי הלמידה (

המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת 
בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי הלימוד 

ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה 
להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. 

 . לחץ כאן לפרטים נוספים
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